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Förord

Undersökningar visar att mängden död ved, andelen löv-
träd och gammal skog ökar i Sverige. Detta är glädjande med 
tanke på den utarmning som skett under lång tid i det svens-
ka skogslandskapet. Frågan är om vi naturvårdare nu kan 
känna oss lugnade, som många inom skogsnäringen menar? 
Vi borde nog fråga den art som verkligen älskar lövskogar 
med död ved – den vitryggiga hackspetten. Och den vitryg-
giga hackspetten tycks inte hålla med om att faran är över, 
att allt börjar bli bra. Istället fortsätter den att vackla på 
utrotningens brant. 

Vi i Naturskyddsföreningen är intresserad av de ekolo-
giska följderna av olika åtgärder och förändringar, snarare 
än av åtgärderna i sig. Och lövskogsspecialisten vitryggig 
hackspett visar att dessa något äldre skogar, denna ökning 
av död ved och det ökade antalet lövträd som konstaterats 
inte fyller vitryggens behov. Därmed gynnas inte heller över 
200 arter med liknande krav beträffande sina livsmiljöer 
som vitryggen.

Det går alltså fortfarande uselt för den vitryggiga hack-
spetten, en tidigare ganska vanlig art i Sverige. Men läget är 
inte hopplöst. Mycket kan göras med ganska enkla medel 
för att gynna denna och andra lövskogspecialister. Men det 

gäller att förstå vilka krav dessa arter har på sin livsmiljö. 
Insatser måste göras på ett sätt som ger ett verkligt resultat 
i naturen. 

I rapporten redovisas vad vitryggen och de andra löv-
skogsspecialisternas behöver och vad detta leder till för 
slutsatser angående deras möjligheter att hitta livsutrymme 
i dagens skogslandskap. Det är viktig information för ett 
skogsbruk som verkligen vill lyckas med sitt uppdrag att 
klara den biologiska mångfalden och för naturvården som 
kämpar för lövskogens djur och växter.

Vår förhoppning är att den vackra vitryggiga hackspett-
en snart kan ha sin framtid tryggad i Sverige. För att lyckas 
behövs kunskap och engagemang från skogsbolag, myndig-
heter och den ideella naturvården. Stora insatser krävs för 
att lyckas, men tänk vilken njutning att få vandra i gamla 
lövskogar och höra vitryggen trumma en tidig vårvinter-
morgon!

Karin Åström

Naturskyddsföreningens vice ordförande
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Den vitryggiga hackspetten är lövskogsspecialist och  
paraplyart för hundratals arter med likartade, specifika 
krav på sin livsmiljö. De behöver gamla lövskogar med 
mycket död ved. 

Ännu i början av 1900-talet förekom vitryggen över stora 
delar av Sverige, och var lokalt tämligen vanlig. Idag balan-
serar den på utrotningens brant i vårt land, och ingen vänd-
ning kan skönjas trots de ansträngningar som gjorts att 
rädda arten.

Samtidigt visar uppföljningen av miljömålet ”Levande 
skogar” att såväl arealen äldre lövskog som inslaget av död 

ved i skogen ökat under senaste 10-års perioden. 
Procentuellt sett har ökningen varit betydande. Detta kan 
tyckas paradoxalt och skulle kunna leda till slutsatsen att 
artens tillbakagång har andra orsaker än brist på lämpliga 
biotoper.

En närmare analys visar dock att miljömålsuppföljning-
ens kriterier för vad som är äldre lövskog huvudsakligen 
innefattar arealer som inte uppfyller vitryggens krav på 
lämplig biotop. Den ökning som redovisas är dessutom 
mycket liten i absoluta tal och i förhållande till den totala 
skogsarealen. Sveriges skogar är trots den ökning som skett 

Sammanfattning

Naturskyddsföreningen anser

•	För att skapa tillräckligt stora arealer bra häckningsbio-
top för den vitryggiga hackspetten krävs betydligt mer 
omfattande åtgärder än de som redovisas i det natio-
nella åtgärdsprogrammet. Åtgärderna brådskar, och de 
bör koncentreras till de områden där förutsättningarna 
är som bäst (Värmland/Dalsland,  norra Uppland, södra 
Gästrikland, nordvästra Västmanland samt sydöstra 
Dalarna.)

•	Lövträd viktiga för vitryggig hackspett undantas, inom 
ramen för hänsynreglerna  och de svenska regler som 
motsvarar EU:s fågeldirektiv, vid avverkning i samtliga 
utpekade vitryggsområden i Värmland/Dalsland res-
pektive Uppland.

•	Ytterligare minst 20 000 hektar lövrik skog avsätts före-
trädesvis i Värmland/Dalsland respektive Uppland, 
som frivilliga avsättningar (som uppfyller kriterier om 
kvalitet, långsiktighet och transparens), eller som for-
mellt skyddade områden (med statliga medel). Dessa  
  områden bör ingå i det fortsatta arbetet med att genom- 
föra det beting som regeringen bör besluta om, på basis  
 

 
 
av delbetänkande (juni 2013) från Miljömålsberedningen 
rörande nya etappmål, styrmedel och åtgärdsstrategier 
för att nå de landbaserade miljökvalitetsmålen.

•	Trädslagen asp och sälg skyddas i Värmland/Dalsland 
respektive Uppland. Detta bör genomföras genom an-
tingen ett biotopskydd för dessa träd eller genom hän-
synsreglerna i skogsbruket. Även detta bör ingå i en 
kommande regeringsproposition, baserad på bland 
annat ovan nämnda betänkande.

•	Nödvändiga lövskogsrestaureringar genomförs i ovan-
stående regioner (inklusive  i skyddade områden) i be-
stånd/delområden som anses akut viktiga för arten. I 
nästa fas bör motsvarande genomföras även i regionen 
mellan Värmland och Uppland som anses akut viktiga 
för arten.

•	Ett reviderat och antaget nationellt åtgärdsprogram för 
arten är nödvändigt, som grund och vägledning för de 
många aktörernas samlade arbete.  Nödvändiga resurser 
för detta måste säkerställas genom beslut av regeringen 
och Naturvårdsverket.



VITRYGGENS SKOGAR

2 3

alltjämt kraftigt utarmade på såväl gammal lövskog som 
död ved, jämfört med det ursprungliga skogslandskap 
vitryggen och de andra lövskogsspecialisterna är anpassade 
till.

En djupare analys visar att arealen lövskogar som upp-
fyller vitryggens krav på häckningsbiotop är drygt 2 % av 
den areal äldre lövskog som redovisas i miljömålsuppfölj-
ningen. I vitryggens kärnområde (se figur 1) utgör dessa 
skogar omkring 0,1 % av den totala skogsarealen. Den ök-
ning som statistiken redovisar tycks huvudsakligen ha skett 
i södra Sverige, utanför vitryggens kärnområde.

Dessa siffror redovisar alltså tillgången till lämplig häck-
ningsbiotop. Bilden blir likartad om man utgår från vad som 
krävs för att hysa en lokal population av den vitryggiga 
hackspetten på landskapsnivå (se figur 7). Nästan hela 
Sverige är i detta perspektiv en öken för vitryggen, och de 
fåtaliga undantagen ligger till större delen utanför artens 
kärnområde. Förhållandena i Norge och Finland, där 
vitryggen lokalt och regionalt har starka populationer, ter 
sig i landskapsperspektivet radikalt annorlunda. I delar av 
Finland, där stammen av vitryggig hackspett vuxit kraftigt 
under senare tid,  är inslaget av lövrika skogar och död ved 
nästan dubbelt så stort som i det svenska kärnområdet (se 
figur 8). Detta kan möjligen ge en indikation på hur stor 
bristen på dessa element alltjämt är i Sverige i relation till 
vitryggens krav.

Hittills har alltså vare sig allmän naturvårdshänsyn i 
skogslandskapet eller skydd av skog i reservat varit tillräck- 

 
liga för att säkra eller återskapa landskap eller habitat  med 
tillräckliga kvaliteter för lövskogsspecialister som den 
vitryggiga hackspetten. Det finns dock en betydande poten-
tial att öka tillgången till sådana biotoper. Arealen äldre 
lövskogar (+60 år) i vitryggens kärnområde har ökat avse-
värt sedan mitten av 1980-talet. Genom lämpliga, aktiva 
åtgärder kan många av dessa skogar relativt snabbt utveck-
las till fungerande häckningsbiotoper för vitryggig hack-
spett.  Det handlar framför allt om att öka tillgången på död 
ved,  samt att slå vakt om särskilt värdefulla trädslag, främst 
asp och sälg.
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Enligt statistiken har andelen lövskog, grova lövträd och 
död ved i det svenska skogslandskapet ökat under den se-
naste 10-års perioden. Ändå fortsätter situationen för den 
vitryggiga hackspetten – en art som i hög grad är beroende 
av dessa element – att försämras. Syftet med denna rapport 
är att undersöka orsakerna bakom detta, för att därigenom 
om möjligt ge underlag för åtgärder som kan förbättra ar-
tens framtidsutsikter i Sverige.

    Rapporten analyserar förekomsten av lövskog, grova löv-
träd och död ved med utgångspunkt från den vitryggiga 
hackspettens habitatkrav.  Analysen baseras på data från 
Riksskogstaxeringen.  Syftet är att belysa hur tillgången på 
lämpliga vitryggshabitat i skogslandskapet förändrats över 
tid.  Publicerad skoglig statistik och uppföljningen av mil-
jökvalitetsmålet ”Levande skogar”  ger av olika skäl, som 
diskuteras i rapporten, inte en bild av detta.

1.   Rapportens syfte

Ännu kring förra sekelskiftet förekom den vitryggiga hack-
spetten över stora delar av Sverige, med undantag för fjäll-
världen och fjällnära skogar, Götalands slättbygder och 
sydligaste Sverige. Lokalt var den tämligen vanlig. På 1970-
talet hade utbredningsområdet reducerats kraftigt.  Arten 
förekom då i ett kärnområde från Dalsland och Värmland 
i väster till nordligaste Uppland och Medelpad i öster, samt 
i några få mindre områden norr och söder därom. Den 
svenska stammen uppskattades vid denna tid till 100 - 150 
par.

Minskningen fortsatte. År 1990 fanns omkring 20 häck-
ande par i landet. Vid inventering 2005 hittades endast två 

häckande par (i norra Dalsland och södra Värmland), samt 
därutöver minst 12 ensamma fåglar. 

År 2008 skedde en stor invasion av vitryggig hackspett 
österifrån till Finland. Ett tiotal individer nådde också norra 
Sverige.1 2

Våren 2012 utgjordes den kända svenska populationen 
av ett tiotal stationära individer, varav två häckande par: ett 
i Värmland och ett i Norrbotten. Därutöver fanns en hand-
full kringstrykande fåglar. 3

Den vitryggiga hackspetten klassas som akut hotad (CR) 
på den svenska rödlistan , vilket betyder att arten löper ex-
tremt hög risk att dö ut i vilt tillstånd i landet. 

2.   Den vitryggiga hackspetten i Sverige

1 Mild, K & Stighäll, K 2005: Åtgärdsprogram för bevarande av Vitryggig hackspett.    
Naturvårdsverket, rapport 5486.

2 Artfaktablad vitryggig hackspett, ArtDatabanken:  www.slu.se/sv/centrumbildningar-och-
projekt/artdatabanken/rodlistan/

3 Kristoffer Stighäll, opublicerade data.
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3.   Vitryggen som paraplyart 

Den vitryggiga hackspetten är genom sin specialisering en 
viktig indikator för skogsmiljöer med hög andel lövträd 
(framför allt asp, björk, sälg och al) och riklig förekomst av 
död ved. I sådana miljöer förekommer också ett stort antal 
andra sällsynta arter. Många av den vitryggiga hackspettens 
klassiska häckningslokaler är bland de områden i Sverige 
som hyser flest rödlistade arter. Det gäller bland annat sko-
gar kring nedre Dalälven samt Algunnen-området i Kalmar 
län. 4

Artdatabanken har gjort en sammanställning över röd-
listade arter som har likartade habitatkrav som den vitryg-
giga hackspetten, och som skulle gynnas påtagligt av de 
bevarandeåtgärder i vitryggens livsmiljöer som föreslås i 

det nationella åtgärdsprogrammet för arten. Sammanställ-
ningen omfattar 224 arter (mossor, lavar, svampar, skal-
baggar och fåglar). 5 Man kan utgå från att antalet arter med 
likartade habitatkrav är mycket större än så: dels tillkom-
mer arter i organismgrupper som inte analyserats (exem-
pelvis fjärilar), dels arter som inte är rödlistade. 

Den vitryggiga hackspetten kan beskrivas som en para-
plyart för alla dessa arter. Det innebär, att åtgärder som 
vidtas för att gynna den vitryggiga hackspetten (främst 
skydd och naturvårdsanpassad skötsel av lövrika skogar) 
samtidigt gynnar ett stort antal andra arter som finns under 
vitryggens paraply.

4 Mild, K & Stighäll, K 2005: Åtgärdsprogram för bevarande av Vitryggig hackspett. Rapport 
5486,   Naturvårdsverket.

5 Bilaga X till Åtgärdsprogram för bevarande av Vitryggig hackspett. Rapport 5486, 
Naturvårdsverket.

Hundratals sällsynta och 
hotade växt- och djurarter är 
beroende av gamla lövskogar 
med stort inslag av död ved.  
Här en aspvedbock, en skal-
bagge i familjen långhor-
ningar.
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4.   Hur ser vitryggens skogar ut?

I Naturvårdsverkets åtgärdsprogram för vitryggig hackspett 
preciseras artens krav på sin livsmiljö enligt följande:
•	 På landskapsnivå krävs en lövträdsandel på närmare 40 

%. I landskapet behöver finnas 10-15 % bestånd med 
minst 60 % lövträd, varav merparten gammal lövskog 
med gott om död ved.

•	 För ett häckningsrevir krävs 100-150 ha lövträdsdomine-
rad skog, där lövandelen är minst 75 %. Trädens genom-
snittsålder ska vara över 60 år och andelen död (främst 
stående) lövved ska vara minst 20 %.

•	 För ett vinterrevir krävs 300-650 ha lövträdsdominerad 
skog, där lövandelen är minst 40 %. Trädens genomsnitts-
ålder ska vara minst 40 år och andelen död stående lövved 
minst 10 %.

•	 I såväl häcknings- som vinterreviren ska björk, asp, sälg 
och al vara de dominerande trädslagen. 

Uppgifterna baseras främst på undersökningar av vitrygg-
revir i Sverige, Norge och Finland och siffrorna ska ses som 
riktvärden. 6

6 Mild, K & Stighäll, K 2005: Åtgärdsprogram för bevarande av Vitryggig hackspett. Rapport 
5486,  Naturvårdsverket.

Bilderna visar två typiska och ursprungliga miljöer för vitryggig hack-
spett och en rad andra lövskogsspecialister i det svenska skogslandska-
pet. Överst svämskogar vid Nedre Dalälven, nedan lövbrännan på 
Gåsberget i Dalarna. 
     Svämskogarna är beroende av regelbunda översvämningar. När dessa 
uteblir, exempelvis på grund av vattenkraftutbyggnad, börjar ofta gra-
nen att vandra in för att till sist ta över.
     Lövbrännor uppstår efter skogsbränder.  Brännorna är success-ions-
skogar, vilket innebär att de naturligt förändras gradvis mot ett stadi-
um där barrträden tar över.  Utvecklingen från brandfält till sluten 
barrskog tar hundratals år. På Gåsberget brann det 1888. Efter-som 
brandfrekvensen i våra brukade skogar är en bråkdel av vad den varit 
(och vad den är i naturliga, obrukade barrskogslandskap) uppstår 
mycket få nya brännor. Lövbrännorna är en försvinnande naturtyp.
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5.     Lövskog och död ved i miljömålsuppföljningen 

Enligt det nationella miljökvalitetsmålet ”Levande skogar” 
ska mängden död ved öka med minst 40 %, arealen gammal 
skog med minst 5 % och arealen äldre lövrik skog med minst 
10 % under perioden 1990-2010.7  Syftet är att förbättra livs-
villkoren för de många hotade arter i skogslandskapet som 
är beroende av lövskog, gammal skog och död ved.

Uppföljningen av miljömålen visar att målen har nåtts. 
Förekomsten av dessa biologiskt viktiga element i det bru-
kade skogslandskapet har enligt statistiken ökat markant. 
För att förstå vad detta i praktiken innebär för skogen som 
livsmiljö för den vitryggiga hackspetten och andra arter 
som är beroende av samma skogsmiljöer krävs dock en när-
mare granskning.

Död ved
Volymen hård död ved i Sveriges skogar ökade med över 
70 % under perioden 1998-2010.  Ökningen har varit störst 
i södra och östra Götaland, men över 50 % i hela landet utom 
de två nordligaste länen.8 Med hård död ved avses här stå-
ende och liggande död ved, minst 10 cm grov, där huvud-
delen av stammen är mycket lite påverkad av nedbrytande 
organismer. 9

Volymen död ved av den typ som statistiken omfattar var 
i utgångsläget (1998) omkring 55 miljoner m3 10, vilket mot-
svarar 1,8 % av det totala virkesförrådet. Med en sjuttiopro-
centig ökning skulle volymen år 2010 vara omkring 94 mil-
joner m3 eller  2,9 % av det totala virkesförrådet. Den döda 
veden har alltså ökat sin andel av det totala virkesförrådet i 
landet med omkring en procent under de tolv år miljömåls-
uppföljningen omfattar.

I det förindustriella skandinaviska skogslandskapet be-
stod över 20 % av skogsvolymen av död ved.11  Opåverkade 
barr- och blandskogar i europeiska Ryssland innehåller än 

i dag omkring 20 % död ved.12  Dagens svenska brukade 
skogar innehåller alltså omkring en tiondel av den mängd 
död ved som är naturlig i boreala skogar. Mot den bakgrun-
den är en sjuttioprocentig ökning av mängden död ved från 
en nivå under 2 % närmast marginell i ett biologiskt och 
ekologiskt perspektiv.

Äldre lövrik skog
Arealen äldre lövrik skog (enligt miljömålsuppföljningens 
kriterier)  har ökat med drygt 15 procent sedan slutet av 
1990-talet. Dock har denna ökning brutits under senaste 
åren då trenden återigen är minskande. Ökningen har  varit 
störst i delar av Götaland, och under riksgenomsnittet i 
Dalarna och Norrland.13  Som äldre lövrik skog räknas här 
arealer  där minst 25 % av grundytan är lövträd. 
Beståndsåldern ska vara över 80 i år i Norrland, Värmland 
och Örebro län och över 60 år i övriga landet. 

Dessa data är dock av begränsat värde för analysen av 
den vitryggiga hackspettens livsmiljöer, eftersom miljö-
målsuppföljningen satt gränsen för lövrika skogar långt 
under de tröskelvärden som föreslagits för lämpliga vitrygg-
biotoper (75 % lövandel för häckningsrevir och 40 % för 
vinterrevir). Inte heller tar redovisningen hänsyn till före-
komsten av död ved i de lövrika skogarna. Med hänsyn till 
de siffror som redovisades för död ved i föregående avsnitt 
kan man anta att en mycket stor del av de lövrika skogarna 
är långt fattigare på död ved än vad som krävs för lämpliga 
vitryggmiljöer.

I övrigt gäller samma enkla matematiska sanning som 
för den döda vedens utveckling, nämligen att en stor pro-
centuell ökning ändå är obetydlig i absoluta tal om basen är 
liten. Med tanke på att lövandelen i våra brukade skogar 
minskat till långt under en tiondel av vad som finns i mot-

7 Miljömålsportalen, www.miljomal.nu

8 Skogsstyrelsen: Skogsstatistisk årsbok 2010, figur 4.3 och 4.4.

9 Definition enligt Miljömålsportalen.

10 Miljömålsportalen, www.miljomal.nu.

11 Linder & Östlund 1990 i Åtgärdsprogram för bevarande av Vitryggig hackspett. 
Naturvårdsverket rapport 5486.

12 Angelstam i Åtgärdsprogram för bevarande av Vitryggig hackspett. Naturvårdsverket rapport 
5486.

13 Skogsstyrelsen: Skogsstatistisk årsbok 2010, figur 4.5 och 4.6 

14 Angelstam i Åtgärdsprogram för bevarande av Vitryggig hackspett. Naturvårdsverket rapport 
5486.
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svarande opåverkade skogar i europeiska Ryssland14 är det, 
trots den ökning som miljömålsuppföljningen redovisar, 
fortfarande mycket långt kvar till en lövinblandning som 
ens är i närheten av den naturliga.

Grova lövträd
Den totala volymen lövträd med diameter över 30 cm har 
ökat från omkring 40 miljoner m3 1970 till omkring 130 
miljoner m3 i dag. Förrådet av lövträd i diameterklassen över 
45 cm har ökat från omkring 10 till omkring 40 miljoner m3 
under samma period.15  Siffrorna gäller skog utanför fridlyst 
mark.

Virkesförrådet av grova lövträd har alltså ungefär tre-
dubblats sedan slutet av 1990-talet. Men även här gäller att 
ökningen har skett från mycket låga nivåer. De grova löv-
träden (över 30 cm i diameter) utgör omkring 4 % av det 
totala virkesförrådet i Sveriges skogar, och de riktigt grova 
lövträden (över 45 cm i diameter) i storleksordningen 1 %. 
I Götaland är siffrorna högre, omkring 9 respektive 3 %.

Den ökning som skett under den senaste tioårsperioden 
motsvarar omkring 1,2 % av det totala virkesförrådet. För 
de grövsta träden (+45 cm) är ökningen 0,4 %. Ser man till 
de trädslag som är viktigast för den vitryggiga hackspetten 
– asp, björk, al och sälg – har ökningen i de flesta fall varit 
någon eller några få tiondels procent. 

Jämfört med opåverkade barr- och blandskogar i euro-
peiska Ryssland har det svenska brukade skogslandskapet 
förlorat 86 % av de stora träden.16 En ökning med någon 
enstaka procent från detta bottenläge innebär naturligtvis 
inte någon markant förändring av livsvillkoren för arter 
som är beroende av grova lövträd.

Återigen måste det dock påpekas att statistik på lands-
dels- eller länsnivå inte kan säga någonting om hur arealen 
lämpliga vitryggsmiljöer har förändrats. Även en liten ök-
ning av ett visst element i skogslandskapet – exempelvis 
grova lövträd – kan göra skillnad för vitryggen, om den är 
koncentrerad till begränsade områden.

16 Angelstam i Åtgärdsprogram för bevarande av Vitryggig hackspett. Naturvårdsverket 
rapport 5486.

15 Skogsstyrelsen: Skogsstatistisk årsbok 2010, figur 4.8.
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I föregående avsnitt visades, att andelen död ved, äldre löv-
rika skogar och död ved enligt miljömålsredovisningen har 
ökat i det svenska skogslandskapet.  I flera fall innebär dock 
de kriterier som används i redovisningen att siffrorna inte 
redovisar hur förekomsten av skogstyper eller element som 
uppfyller den vitryggiga hackspettens krav på livsmiljöer 
har förändrats.  Dessutom redovisas utvecklingen endast 
på nationell nivå och i ett kort tidsperspektiv (drygt 10 år).

För att kunna fördjupa analysen  har Riksskogstaxeringen 
på uppdrag av Naturskyddsföreningen analyserat data ur 
sin omfattande skogliga statistikdatabas med utgångspunkt 
från vitryggens habitatkrav och med en geografisk avgräns-
ning som utgår från artens naturliga kärnområde i landet. 
Riksskogstaxeringen är en omfattande provyteinventering  
av svensk skogsmark. Den har bedrivits med stor kontinui-
tet sedan 1920-talet, vilket innebär att dess data visar lång-
siktiga trender för en lång rad företeelser och element i 

skogslandskapet. Den höga upplösningen möjliggör även 
regionala analyser. 

En svaghet med Riksskogstaxeringens material i detta 
sammanhang är, att inventeringen före 2003 inte omfattade 
naturskyddad skogsmark. Det försvårar jämförelser av data 
över tid, och gör det nödvändigt att alltid tydliggöra om 
nyare siffror avser skogsmark exklusive eller inklusive na-
turskyddade arealer.  

På grund av inventeringsmetodiken ger riksskogstaxe-
ringen inga data om beståndsstorlekar. Det som registreras 
är volymer och antal (av träd och andra element) i de prov-
ytor som inventeras.  Det går att beräkna virkesförråd och 
arealer av olika skogstyper, trädslag etc. i landet eller i en 
region utifrån dessa data. Däremot kan man inte dra några 
slutsatser om – exempelvis – hur stor andel av en viss skogs-
typ som finns i bestånd större än 100 hektar, vilket hade 
varit av stort intresse här.

Detta avsnitt bygger, när inte annat anges, på data från 
Riksskogstaxeringen. Geografiskt redovisas data fördelat 
på tre områden, vitryggens kärnområde samt ett område 
norr och ett söder därom (se figur 1).

Död ved
Död ved är ett element av central betydelse för den vitryg-
giga hackspetten. Som nämnts ovan har mängden död ved 
i skogslandskapet ökat under senare tid, men volymerna är 

6.    Hur mycket vitryggbiotop finns det?

Figur 1. Områdesindelning för redovisningen i detta avsnitt. 
Kärnområdet omfattar de centrala delarna av den vitryggiga hackspettens historiska utbredning i 
Sverige. I den skogliga statistiken motsvaras detta område av Dalsland, Värmland, Dalarna utom Särna 
och Idre, Örebro, Västmanlands och Uppsala län samt Gästrikland.
Norra området omfattar Hälsingland, Västernorrlands län samt Västerbottens och Norrbottens kust-
land.
Södra området omfattar Stockholms, Södermanlands, Östergötlands, Jönköpings, Kronobergs och 
Kalmar län samt Västra Götalands län utom Dalsland.
Särna-Idre, Jämtlands län samt Lappland samt sydligaste Sverige  (Hallands, Skånes och Blekinge län) 
(grått på kartan) redovisas inte, eftersom dessa delar  av landet i allt väsentligt ligger utanför den vitryg-
giga hackspettens historiska utbredningsområde.  

KÄRNOMRÅDET

NORRA OMRÅDET

SÖDRA OMRÅDET
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alltjämt mycket mindre än de är i områden med starka po-
pulationer av vitryggig hackspett, exempelvis i västra Norge 
och i Baltikum.17

Som framgår av tabell 1 har volymen död ved i kärnom-
rådet mer än fördubblats sedan 1980-talet, men utgör likväl 
bara omkring 3-4 % av det totala virkesförrådet.  Ökningen 
har varit betydligt större i det södra området, och något 
mindre i det norra.

Före 2003 ingår inte naturskyddade skogsarealer i statis-
tiken.  Om man inkluderar mängden död ved på natur-
skyddad skogsmark efter 2003 blir jämförelsen över tid inte 
helt rättvisande (ökningen förefaller större än den faktiskt 
är),  men å andra sidan skapas en riktigare bild av dagens 
situation. Som framgår av tabellen är dock skillnaden liten 
– bara en mindre del av den döda ved som tillkommit under 
senare år finns i naturskyddade skogar. I kärnområdet rör 
det sig om 11 %. Det beror naturligtvis främst på att de na-
turskyddade skogarna bara utgör några enstaka procent av  

den totala skogsarealen. Nedanför gränsen för fjällnära skog 
var knappt 2 % av den produktiva skogsmarken formellt 
naturskyddad 2010.  Siffrorna visar att det skapats mer död 
ved per hektar i reservaten än i andra skogar.

Tabellen redovisar död ved av alla trädslag, alltså även 
barrträd, som är av mindre betydelse för den vitryggiga 
hackspetten. Mindre än 20 % av den döda veden är lövved. 
Volymen död lövved i kärnområdet har ökat med några få 
tiondels % sedan 1980-talet (se tabell 2).

Lövträd och lövskogar
Det totala virkesförrådet av lövträd i kärnområdet har vuxit 
från 84 till 127 miljoner m3sk sedan mitten av 1980-talet, 
vilket innebär att lövträdens andel av det totala virkesför-
rådet ökat från knappt 11 till drygt 16 %. Här ingår skog i 
alla åldersklasser. Delar av denna volym finns dock i skogar 
som antingen är för unga eller har för låg lövandel för att 
vara av värde för vitryggen. 

17 Kristoffer Stighäll, opublicerade data.

Miljoner m3sk % av förråd Förändring  %

Snitt åren 
1983-87

Snitt åren 2006-2010 Snitt åren 
1983-87

Snitt åren 2006-2010

Exkl. reservat Inkl. reservat Exkl. reservat Inkl. reservat Exkl. reservat Inkl. reservat

Norra området 13,8 25,5 26,5 1,8 3,3 3,5 84,8 92,0

Kärnområdet 10,2 21,3 22,7 1,3 2,7 2,9 108,8 122,5

Södra området 6,7 19,7 19,8 0,9 2,8 2,8 194,0 195,5

Miljoner m3sk % av förråd Förändring %

Snitt åren 
1983-87

Snitt åren 2006-2010 Snitt åren 
1983-87

Snitt åren 2006-2010

Exkl. reservat Inkl. reservat Exkl. reservat Inkl. reservat Exkl. reservat Inkl. reservat

Norra området 3,0 4,3 4,4 0,4 0,6 0,6 43,3 46,7

Kärnområdet 1,8 3,2 3,3 0,2 0,4 0,4 77,8 83,3

Södra området 1,4 4,3 4,4 0,2 0,6 0,6 207,1 214,3

Tabell 1. Volym död ved av alla trädslag (milj m3sk) på produktiv skogsmark, bergimpediment, myrmark, naturbetesmark och åker. Stående och  
liggande hård död ved (nedbrytningsgrad 0-1). Även ved i mer nedbrutet skick (nedbrytninggrad 2) är värdefull för den vitryggiga hackspetten. 
Inkluderas även den kategorin är volymerna genomsnittligt och grovt räknat 25 % större än tabellens siffror. För 2008 redovisas volymer död ved  
exklusive respektive inklusive naturskyddade arealer. Se vidare texten. 
Anmärkning: Indelningen av död ved i nedbrytningsgrader infördes i Riksskogstaxeringen 1996. Äldre siffror avser sortimentet ”Spec.”, som ungefär 
motsvarar nedbrytningsgrad 0-1.

Tabell 2. Volym död lövved (milj m3sk) på produktiv skogsmark, bergimpediment, myrmark, naturbetesmark och åker. Glidande femårsmedeltal. 
Stående och liggande hård död ved (nedbrytningsgrad 0-1). Se vidare anmärkning till tabell 1.
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För att göra mer specifika avgränsningar av ålder och 
lövinslag är det lämpligare att redovisa arealer än virkesför-
råd. I tabell 3 finns  en sådan redovisning, där de allra yngsta 
skogarna (under 20 år) och skogar med mindre än 30 % 
lövandel sållats bort. Tabellen visar att arealen skog äldre 
än 20 år och med minst 30 % löv i kärnområdet har ökat från 
knappt 7 till drygt 10 % sedan 1980-talet.

 Stora delar av de arealer som redovisas i tabell 3 är dock 
för unga eller har för liten lövandel för att vara lämpliga som 
biotoper för den vitryggiga hackspetten. För häckningsrevir 
kräver vitryggen bestånd med minst 75 % lövträd, varav 
merparten gammal lövskog. Arealerna av sådana skogar 
redovisas i tabell 4. Som framgår av tabellen utgör dessa 
äldre, lövdominerade skogar – trots den ökning som skett 
sedan 1980-talet – mindre än 1 % av den totala skogsarealen 
i kärnområdet. 

Figur 2 visar hur arealen av sådana skogar förändrats 
årsvis för hela perioden 1983-2010. Som framgår av dia-
grammet har arealen äldre lövskogar ökat mest i det södra 
området,  medan ökningen i kärnområdet är ganska blyg-
sam. Diagrammet visar också att en inte obetydlig del av de 
äldre lövskogarna finns på naturskyddad mark: år 2008 rör 

det sig om ungefär en tredjedel (110 000 av 350 000 ha).

Gamla lövskogar med mycket död ved
Som visats ovan är såväl död lövved som äldre lövdomine-
rade skogar sällsynta element i skogslandskapet, även om 
de blivit något mindre ovanliga under de senaste 25 åren. 
För att ge en rättvisande bild av den vitryggiga hackspettens 
möjligheter måste man emellertid analysera kombinationen 
av dessa två element. Ett häckningsrevir för vitryggen krä-
ver skog  med en genomsnittsålder på 60 år, en lövandel på 
minst 75 % och minst 20 % död lövved.

Förekomsten av sådana skogar redovisas i tabell 5.  För 
att visa potentialen för framtida utveckling av sådana skogar 

Tabell 3. Arealer skog äldre än 20 år och med lövandel över 
30%  (glidande femårsmedeltal) samt andel av  total areal  
(produktiv skogsmark).

Tabell 4 (nedan). Arealer lövskog med beståndsålder över 60 
år och  lövandel över 75%, på produktiv skogsmark. Glidande 
femårsmedelvärden. Siffrorna för 1983-1987 är exklusive na-
turskyddade områden, för 2006-2010 anges arealer exklusive 
respektive inklusive naturskyddade områden.

Figur 2. Arealer lövskog (hektar) äldre än 60 år och med lövandel över 
75 % 1985-2008. Glidande femårsmedelvärden. Streckade linjer inklu-
derar areraler på naturskyddad mark från och med 2005.

Snitt åren 1983-87 Snitt åren 
2006-2010 

ha % av  areal ha % av areal

Norra området 858 000 13,30 1 362 000 21,12

Kärnområdet 528 000 6,63 811 000 10,18

Södra området 744 000 15,73 1 079 000 22,81

Areal, ha % av areal Förändring %

Snitt åren 
1983-87

Snitt åren 2006-2010 Snitt åren 
1983-87

Snitt åren 2006-2010

Exkl. reservat Inkl. reservat Exkl. reservat Inkl. reservat Exkl. reservat Inkl. reservat

Norra området 19 496 31 437 50 076 0,30 0,49 0,78 61 157

Kärnområdet 27 994 59 024 77 560 0,74 0,74 0,97 111 177

Södra området 81053 142 508 214 319 1,71 3,01 4,53 76 164

100 000

200 000

300 000

1990                 1995                 2000                   2005                  2010

SÖDRA OMRÅDET

400 000

NORRA OMRÅDET

KÄRNOMRÅDET
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Tabell 5. Arealer skog 40-60 år och över 60 år med lövandel över 75% och minst 20 % död ved (klass 0-1) 1985 och 2008, samtliga tre områden enligt 
figur 1. Glidande femårsmedeltal.

finns även åldersgruppen 40-60 år med i tabellen. Vi har 
utgått från att all död ved som förekommer i dessa skogar 
är lövved, och räknat in såväl stående som liggande död ved. 
Siffrorna blir därmed överskattningar i förhållande till den 
vitryggiga hackspettens biotopkrav.

Det rör sig här  om så små arealer att det inte är menings-
fullt att göra någon uppdelning på landsdelar.  Medelfelen  
blir stora även för siffror på nationell nivå, och skulle öka 
ytterligare vid en regional uppdelning.

Analysen visar, att arealerna av skogar som uppfyller 
vitryggens krav på ålder, lövandel och död ved har ökat från 
knappt 3 000 till drygt 13 000 hektar på produktiv skogs-
mark under de senaste 25 åren. Om man även räknar in 
naturskyddad skogsmark finns nu 21 000 hektar sådana 
skogar i Sverige. Arealerna i åldersgruppen 40-60 år visar 
också att det finns potential för en fortsatt ökning. 

Av arealen äldre lövskogar (+60 år, lövandel över 65 %) 
finns som framgår av tabell 4 omkring en fjärdel i kärnom-
rådet. Av den totala volymen död ved finns enligt tabell 1 
omkring en tredjedel i kärnområdet. Om vi antar att arealen 
äldre lövskogar med god förekomst av död ved är fördelad 
på ungefär samma sätt mellan de tre områdena skulle högt 
räknat en tredjedel av dessa skogar, motsvarande ca 7 000 
hektar,  finnas i kärnområdet. Det motsvarar knappt 0,1 % 
av den totala skogsarealen i området.

Figur 4 ger en bild av den geografiska fördelningen av de 
äldre lövskogarna, såväl utan som med förekomst av död 
ved. Kartorna indikerar att den ökning som skett sedan 
mitten av 1980-talet av såväl lövskogsareal som död ved inte 
är jämt fördelad över landet, och att fördelningen är ogynn-
sam sedd i den vitryggiga hackspettens perspektiv. 
Ökningen har huvudsakligen skett i det södra området med 
en tyngdpunkt i sydost, i synnerhet när det gäller gamla 
lövskogar med hög andel död ved. Tillgången på lämplig 
vitryggbiotop tycks inte ha ökat märkbart i kärnområdet, 
utom i dess sydligaste delar. Återigen bör det dock sägas att 
arealerna gamla lövskogar med hög andel död ved är så små 
att medelfelen i riksskogstaxeringens redovisn ing blir stora. 

Kartorna är dock rättvisande så tillvida att varje markering 
motsvarar en faktisk förekomst av den aktuella biotopen.

Förekomst av äldre lövskogar i ett längre 
tidsperspektiv
I det föregående har mitten av 1980-talet använts som basår 
för jämförelser över tid. Skälet till detta är praktiskt. Att ta 
fram tidsserier ur Riksskogstaxeringens databas som 
sträcker sig längre bakåt än så är betydligt mer arbetskrä-
vande, och möjligheterna att ta fram längre tidsserier inom 
ramen för denna studie har därför varit begränsade.

Samtidigt är naturligtvis frågan hur förekomsten av löv-
skogar och död ved förändrats i ett längre tidsperspektiv av 
stort intresse. De tidsserier som redovisats ovan visar en 
positiv utveckling. En viktig fråga blir därför om situatio-
nen vid mitten av 1980-talet utgjorde ett bottenläge vad 
gäller förekomsten av lämpliga biotoper för vitryggen, eller 
om vändpunkten ligger längre tillbaka i tiden. För att söka 
svar på den frågan har vi gjort en begränsad analys som 
sträcker sig bakåt till 1955. (Ännu äldre data från riksskogs-
taxeringen finns, men är ännu inte tillgängliga för digitala 
analyser med rimlig arbetsinsats). Analysen avser arealer 
av lövskogar som fyller kraven på häckningsbiotop för 
vitryggen ( äldre än 60 år, lövandel över 75 %, minst 20% 
död ved). Resultatet redovisas i figur 5. 

Som framgår av figuren var arealerna av lämplig vitryggs-
biotop i skogslandskapet ännu mindre under 1950- och 
1960-talet än runt mitten av 1980-talet. Det längre tidsper-
spektivet framhäver också den kraftiga ökning av arealen 
som skett sedan mitten av 1990-talet.

Det finns skäl att anta att siffrorna för 1950-talet speglar 
ett bottenläge vad gäller förekomsten  av gamla lövskogar. 
Vid den tiden hade det industriella skogsbruket expanderat 
under mer än ett halvt sekel, och naturvårdshänsyn var 
ännu en helt okänd företeelse. Dessutom hade huggningen 
av brännved, i hög grad riktad mot lövträd, varit omfat-
tande under lång tid och kulminerat under krigsåren på 
1940-talet.  Ännu 1950 var uttaget av brännved större än 

Hektar % av areal Förändring %

Snitt åren 
1983-87

Snitt åren 2006-2010 Snitt åren 
1983-87

Snitt åren 2006-2010

Exkl. reservat Inkl. reservat Exkl. reservat Inkl. reservat Exkl. reservat Inkl. reservat

40-60 år 4 424 4 268 10 956 0,02 0,02 0,06 -3,5 147,6

över 60 år 2 824 13 175 21 005 0,01 0,07 0,11 366,5 643,8
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Figur 4. Förekomst av lövskog äldre än 60 år och med minst 75 % lövandel utan kriterium för förekomst av död ved (till vänster), med minst 10% död 
ved (mitten)  respektive minst 20%  död ved (höger). De övre kartorna visar läget 1983-87, de undre  2006/2010. Varje cirkel representerar en provyta i 
riksskogstaxeringen med förekomst av  respektive biotop. Cirkelns storlek anger den areal sådan biotop provytan representerar inom sitt redovis-
ningsområde (län eller länsdel enligt gränser på kartorna). Kärnområdets gränser markerade med röd linje. Data för blåmarkerade områden re-
dovisas ej (se figur 1). 
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såväl massaveds- som sågtimmeravverkningen i Sveriges 
skogar.

Brännvedsuttaget minskade drastiskt under 1950-talet, 
men lövträd och lövskogar kom samtidigt att betraktas som 
mindre önskvärda. Flygbesprutning av lövsly förekom fram 
till mitten av 1980-talet. Statliga bidrag för avverkning av 
ekonomiskt lågproduktiva så kallade ”skräpskogar” (ofta 
lövrika) betalades ut under hela 1980-talet.  Uppskattnings-
vis avverkades 20  000 hektar lövdominerade skogar i 
Götaland med stöd av statsbidrag under denna period.18

På 1970-talet började naturvårdshänsynen i skogsbruket 
att utvecklas. Det är sannolikt en kombination av minskat 
brännvedsuttag,  i viss utsträckning förändrad inställning 

till lövskog inom skogsnäringen och naturvårdshänsyn i 
det brukade skogslandskapet som ligger bakom den posi-
tiva trend som redovisas i figur 5. 

Samtidigt måste man komma ihåg, att minskningen av 
arealerna gamla, lövrika skogar från förindustriella nivåer 
till bottenläget på 1950-talet  varit långt mer omfattande än 
den ökning som skett sedan dess. Det framgår av att före-
komsten av sådana skogar i opåverkade boreala skogseko-
system är mycket större än i dagens svenska skogslandskap. 
Det är också viktigt att hålla i minnet att figur 5 endast avser 
produktiv skogssmark. Förekomst av äldre lövskog på igen-
växande betesmarker, en viktig biotop för vitryggen, redo-
visas inte. 

18 Olsson, R: Levande skog, 1992. Siffrorna från Skogsstyrelsens sammanställning av bidrag 
för skogsvård 1983/84-1989/90.

1960                     1970                      1980                     1990                     2000
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Figur 5. Areal skogar äldre än 60 
år. med lövandel över 75 % och 
andel död ved över 20 % 1955- 
2008 (glidande femårsmedelvär-
den) i samtliga tre områden enligt 
figur 1. Produktiv skogsmark 
utom naturskyddad mark. 
Arealerna är mycket små, vilket 
innebär att medelfelet är stort. 
Jämförelsen över tid är dock rätt-
visande.
Se vidare anmärkning till tabell 1.
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Figur 6. Utbredning och relativ täthet av vitryggig hackspett i Finland 
2000 – 2012. (Källa: Timo Laine, Metsähallitus.)

I Finland minskade stammen av vitryggig hackspett  fram 
till sekelskiftet ungefär lika snabbt som i Sverige. Popu-
lationen uppskattades till omkring 500 par under 1950-
talet. Bottenåret 1994 konstaterades endast 11 häckningar. 
Under det senaste decenniet har dock en kraftig återhämt-
ning skett. År 2007 häckade minst 61 par i Finland,19 och 
2011 uppskattades populationen till 130-180 par.20

Den finska populationen är inte lika isolerad som den 
svenska, och naturlig invandring av vitryggar från Ryssland 
har spelat en stor roll för artens återhämtning. Samtidigt 
måste det självfallet finnas lämpliga habitat för invand-
rande fåglar om de ska kunna etablera sig och häcka.  Det 
kan därför vara av intresse att undersöka om strukturella 
skillnader mellan Sveriges och Finlands skogar kan för-
klara varför den finska populationen ökar, medan den 
svenska fortsätter att balansera på utrotningens gräns.

Kartan i figur 7 ger en bild av dramatiska skillnader mel-
lan Sverige och Finland vad gäller tillgången på lövrika 
miljöer i landskapet. Kartan har tagits fram av Grzegorz 
Mikusiński och utgår från en analys av tröskelvärden för 
förekomst av vitryggig hackspett 21 gjord av Allan Carlsson, 
båda forskare vid Sveriges Lantbruksuniversitet.  Enligt 
Carlssons studie krävs minst 9-17 % lämplig biotop i ett 
skogslandskap för att en population av vitryggig hackspett 
ska kunna vara långsiktigt livskraftig. Carssons studie ba-
seras bland annat på data från nationalparken Bialowieza i 
Polen, som är 55 km2 stor. Mikusiński har använt dessa 
värden för en analys av sattelitbilder från 2002. Hans karta 
visar (i grönt) alla områden med en lövandel över 9 % inom 
55 kvadratkilometer. Kriterierna är lågt satta i förhållande 
till vitryggens krav, bland annat därför att lövskog av alla 
åldrar, även de yngsta, är inkluderade. Det betyder att kar-
tan ger en alltför positiv bild av tillgången till landskap med 
förutsättningar att hysa populationer av vitryggig hack-

spett, men jämförelsen mellan länderna blir likväl  rättvi-
sande.

Kartan visar att nästan hela Sverige, med undantag för 
Skåne, Blekinge och delar av Halland, är en öken för arter 
som behöver ett betydande inslag av lövskog eller lövträd i 
landskapet. Även i södra Finland finns stora områden med 
mycket litet inslag av lövrik skog, men samtidigt finns re-
gioner med god tillgång på sådana skogar.  Av dessa ligger 
två helt eller till stora delar inom den vitryggiga hackspet-
tens nuvarande utbredningsområde. Enligt den indelning 
som används i den finländska skogsstatistiken faller de inom 
områdena Häme-Uusimaa (3) respektive Etelä-Savo (6). 

Som framgår av figur 8 är skogstyper och element av 
betydelse för vitryggen vanligare i södra Finland än i det 
svenska kärnområdet, med undantag för att andelen grova 

7.   Varför är det annorlunda i Finland?

19 Nordens Ark: Årsberättelse 2007.

20 Forststyrelsen, www.metsonpolku.fi

21 Carlsson, A 2000: The effect of habitat loss on a deciduous forest specialist species: the 
white-backed Woodpecker (Dendrocopus leucotos). Forest Ecology and Management 131, 
215-221.
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Figur 7. Lövrika miljöer i Fennoskandien. Skogsområden som antas kunna hysa en lokal population av vitryggig hackspett (minst 55 km2  stora och 
med minst 9 % lövandel) markerade med grönt. Gränser för de regioner i Finland som diskuteras i texten markerade med grått i kartbilden. (Källa: 
Grzegorz Mikusinski, SLU.)
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Björkdominerad vitryggbiotop i södra Finland.

lövträd är större i det svenska området. Skillnaderna blir än 
mer markanta om man jämför det svenska kärnområdet 
med de två nämnda regionerna (Häme-Uusimaa och Etelä-
Savo). Lövvirkesförrådet är här omkring  5 % större än i det 
svenska kärnområdet, lövskogsarealen och mängden död 
ved i runda tal dubbelt så stor.  Andelen grova lövträd är 
högre än i södra Finland som helhet, men fortfarande min-
dre än i det svenska kärnområdet, även om skillnaden vad 
gäller Häme-Uusima är liten.

Det bör också nämnas att omfattande åtgärder har vid-
tagits för att förbättra förhållandena för den vitryggiga 
hackspetten i Finland. Skyddsområden har inrättats, där 
ung granskog röjts bort och andelen döda lövträd ökats.22

Finska studier visar att det finns ett negativt samband 
mellan förekomst av vitryggig hackspett och volymandelen 

gran i reviren. Studien grundar sig på biotoprestaurerande 
åtgärder i björkrika blandskogar i södra centrala Finland. 
För att återskapa lämpliga biotoper har mer eller mindre 
granrika blandskogar åtgärdats genom att olika volyman-
delar gran gallrats ur. Målet har i samtliga fall varit att åter-
skapa minst 20, men oftast 30-40 hektar ”lämplig biotop”. 
Resultatet visar att ju mer gran som tas bort och ju mer 
björkdominerad lövskog som skapas, desto större är chan-
sen till nykolonisering. I de fall volymandelarna gran efter 
åtgärd understiger 5 %  har nykoloniseringen av vitryggig 
hackspett i snitt bara tagit två år. Detta förutsatt att området 
ligger inom en trakt där arten förekommer. I de fall voly-
mandelarna gran efter åtgärd överstiger 25 % har hittills 
ingen nykolonisering av arten skett.

Finska biologer som ansvarar för bevarandearbetet tolk-

22 Forststyrelsen, www.metsonpolku.fi.
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Figur 8. Förekomst av lövskog, död lövved och grova lövträd i det 
svenska kärnområdet, södra Finland samt två regioner i södra Finland 
med stor lövandel (enligt kartan i figur 7) och förekomst av vitryggig 
hackspett. Lövskog är skogar med mer än 75  % löv. Död lövved inklu-
derar såväl stående som liggande död ved och anges som medeltal per 
hektar. Grova lövträd är träd med brösthöjdsdiameter över 30 cm.  
(Finska data från Finnish Statistical Yearbook of Forestry 2011. Källor 
för svenska data redovisas på andra ställen i denna rapport.)

3

6

Svenska kärnområdet

Södra Finland totalt

   3 Häme-Uusimaa

   6 Etelä-Savo

Lövved,
% av förråd

Lövskog,
% av areal

Död lövved, 
m3 / ha

Grova lövträd,
% av förråd

16                    4,5                   0,4                     21

20,4                 7,4                   0,7                    12,3

21,4                 8,6                   0,8                    19,4

20,5                 9,2                   0,9                    13,9

ar detta som att granarnas beskuggning i bestånden står i 
direkt samband med insektsrikedomen och därmed födo-
tillgången för hackspettarna.23 Rötade lövträd som ligger 
på marken och skuggas av granar används inte för födosök 
av vitryggar, till skillnad från liknande lågor i lövmiljöer. 
Dessutom är ljusa, öppna revir mer skyddade från predato-
rer (hökar, ugglor och mård) än granrika revir,  där preda-
torerna har lättare att gömma sig.24

23 Timo Laine, pers. komm.

24 Timo Laine, pers komm
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Enligt uppföljningen av det nationella miljömålet ”Levande 
skogar” ökar inslaget av äldre, lövrika skogar och död ved i 
det svenska skogslandskapet, och de delmål som satts upp 
har nåtts. Samtidigt fortsätter situationen för den vitrygg-
iga hackspetten – en art som är beroende av äldre lövskog 
med mycket död ved – att försämras. Detta kan tyckas pa-
radoxalt. Det skulle också kunna leda till slutsatsen att den 
vitryggiga hackspettens tillbakagång har andra orsaker än 
brist på lämpliga livsmiljöer.

Av flera skäl är dock miljömålsuppföljningen otillräcklig 
för en analys av förekomsten av lämpliga vitryggmiljöer. 

Lövrik skog är enligt miljömåluppföljningens definition 
skog där minst 25 % av grundytan är lövträd, medan trös-
kelvärdena för lämpliga vitryggbiotoper ligger mycket 
högre: 75 % lövandel för häckningsrevir och 40 % för vinter-
revir. Dessutom behandlas äldre lövskogar och död ved 
separat. Förekomsten av äldre lövskogar med stort inslag av 
död ved – det vill säga lämpliga vitryggbiotoper – ingår inte 
i uppföljningen.

Miljömålsuppföljningen görs på nationell nivå, medan 
vitryggens kärnområde i Sverige bara omfattar en del av 
skogslandskapet (se figur 1). Om tillgången på exempelvis 
död lövved eller gamla lövskogar ökar kraftigt i sydligaste 
Sverige kan det slå igenom i den nationella statistiken, utan 
att förhållandena för den vitryggiga hackspetten förbättras 
alls.

Man måste också hålla i minnet att miljömålsuppfölj-
ningen utgår från 1998 som basår. Vårt skogslandskap var 
vid denna tidpunkt kraftigt utarmat på element som död  
ved och gamla skogar. Död ved utgjorde 1,8 % av det totala 
virkesförrådet, vilket ska jämföras med  över 20 % i det för-
industriella skogslandskapet. Lövandelen och andelen grova 
träd var bara omkring en tiondel vad som finns i motsva-
rande opåverkade skogar i europeiska Ryssland. Med detta 
utgångsläge innebär även kraftiga ökningar i procent räknat 
små förändringar i absoluta tal. Delmålen för lövrika skogar 
och död ved under ”Levande skog” har uppnåtts, men gapet 
mellan dagens situation och skogar som kan fungera som 

livsmiljöer för vitryggen och andra lövskogsspecialister är 
fortsatt mycket stort.

Vår analys visar att arealen lövskogar som uppfyller 
vitryggens krav på häckningsbiotop (äldre än 60 år, lövandel 
över 75 %, minst 20 % död ved) utgör en bråkdel av den to-
tala areal lövrika skogar som redovisas i miljömålsuppfölj-
ningen. I kärnområdet rör det sig om drygt 2 %. Analysen 
visar också, att dessa miljöer är ett mycket sällsynt inslag i 
skogslandskapet. I kärnområdet utgör de omkring 0,1 % av 
den totala skogsarealen (figur 9). Arealen lämplig vitryggs-
biotop har otvivelaktigt ökat, men ökningen har sannolikt 
till stor del skett i den södra delen av landet, utanför vitryg-
gens kärnområde (figur 4).

För ett häckningsrevir krävs minst 100 hektar av den 
skogstyp som diskuteras här. Hur många områden som 
uppfyller detta krav i kärnområdet går inte att avgöra, ef-
tersom Riksskogstaxeringen inte  registrerar beståndsstor-
lek. Man kan dock utgå från att en del av arealen är fördelad 
på bestånd som är för små för att fungera som revir, och att 
den totala arealen lämpliga vitryggrevir i området således 
utgör mindre än en promille av skogsarealen. Det är i så fall 
rimligt att tänka sig att graden av fragmentering i sig kan 
utgöra ett hinder för artens fortlevnad eller återkolonisering 
i området.

Stöd för denna hypotes kan sökas i kartan (figur 7) som, 
med lågt satta kriterier, identifierar landskap med förutsätt-
ningar att hysa en lokal population av vitryggig hackspett. 
Kartan visar att sådana förutsättningar saknas i större delen 
av vitryggens svenska kärnområde.  Förutsättningarna i 
delar av Norge och Finland är markant bättre. I Vestagder i 
sydligaste Norge finns sedan länge en livskraftig stam av 
arten, och i södra Finland har populationen tiodubblats 
sedan mitten av 1990-talet.

Jämförelsen mellan  det svenska kärnområdet och löv-
rika områden i södra Finland, där stammen av vitryggig 
hackspett återhämtat sig under senare tid, är intressant.  
Som framgår av figur 8 är arealen lövrika skogar och mäng-
den död ved i dessa områden i grova tal dubbelt så stor som 

8.    Diskussion och slutsatser
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i det svenska kärnområdet. Det kan möjligen ge en indika-
tion på hur stor bristen på dessa element alltjämt är i Sverige 
i relation till vitryggens biotopkrav.

De finska erfarenheterna indikerar att vitryggens bio-
topkrav kan vara än mer specifika än vad det svenska åt-
gärdsprogrammet anger. Även ett mycket litet inslag av gran 
tycks kunna begränsa en lövskogs värde som vitryggbiotop, 
och lövskogar med mindre än 5% gran tycks vara av särskilt 
stort värde för arten. Förekomsten av sådana biotoper har 
inte analyserats, men självfallet rör det sig om ännu mindre 
arealer än de som identifierats med de kriterier som använts 
i denna studie. 

Det bör understrykas, att även om arealen lämplig 
vitryggbiotop i det svenska skogslandskapet är ytterst liten, 
så har tillgången på äldre, lövrika skogar tveklöst ökat sedan 
mitten av 1980-talet (och högst sannolikt från ett botten-
läge betydligt längre tillbaka i tiden än så) (figur 5).  Det 
finns alltså en positiv trend, som i förlängningen kan inne-
bära bättre förutsättningar för den vitryggiga hackspetten 
och andra lövskogsberoende arter.  Hittills har dock vare 
sig allmän naturvårdshänsyn i skogslandskapet eller skydd 
av skog i reservat varit tillräckliga för att säkra eller åter-
skapa landskap eller habitat  med tillräckliga kvaliteter för 
lövskogsspecialister som den vitryggiga hackspetten, även 

Skogslandskap och interiör från lövskog i Möre og Romsdal i västra 
Norge, där den vitryggiga hackspetten har en stark stam.
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Pågående restaureringsprojekt

Två av landets största skogsägare, Bergvik Skog respektive Sveaskog, 
har gjort avsevärda frivilliga avsättningar av lövskog för att gynna 
vitryggig hackspett. 
Bergvik Skog har avsatt drygt 10 000 hektar lövskog, fördelat på om-
råden av omkring 100 hektars storlek. I flera fall rör det sig om yngre 
skog som först om 20-40 år beräknas uppnå god till optimal habitat-
kvalitet. Områdena ligger i ett bälte från norra Dalsland i väster till 
Gästrikland och Uppland i öster. Bolaget har tecknat naturvårdsavtal 
för dessa områden med Skogsstyrelsen.
Målet är att alla dessa områden ska bli lämpliga för vitryggig hack-
spett. För områdena finns särskilda riktlinjer för skötseln och ibland 
skötselplaner. Som grundprincip gäller att olika åtgärder ska ske när 
det rent skogligt är motiverat och normalt att gå in med respektive 
åtgärd. Riktlinjerna har dock utrymme för att åtgärder kan prio- 
 

 
 
riteras upp om områden från naturvårdssynpunkt visar sig ha akuta 
skötselbehov. På så sätt går inte värdefull tid eller möjligheter förlo-
rade. 
Sveaskog planerar och prioriterar för skydd och skötsel av lövskogar 
och lämpliga livsmiljöer för vitryggig hackspett på landskaps-nivå, 
bland annat i några ekoparker. Det gäller främst lövskogar i Färna 
ekopark, Hallarsbo, Kilsbergens ekopark och Skogaholmsområdet 
samt i östra Småland med Hornsö ekopark, Gryssås och i Hjorted-
Mjösåsområdet. 
Sveaskog planerar också för skydd och skötsel som ligger i eller i när-
heten av särskilda, utpekade vitryggstrakter i ett mellansvenskt bälte. 
I dessa områden ska Sveaskog bidra med insatser som leder till bra 
miljöer för vitryggig hackspett. Ambitionen är att dessa trakter ska 
fungera som sammanbindande länkar mellan andra lövskogsavsätt-
ningar.

20081985
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OMRÅDET

SÖDRA
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+30 % löv

+75 % löv

+75 % löv /
+20 % död ved

Figur 9. Cirklarna visar arealen 
lövskog äldre än 60 år enligt 
olika kriterier i vitryggens 
kärnområde och i områdena 
norr och söder därom 1983-
1987 och 2006-2010. De yttre 
ljusgröna cirklarna avser äldre 
lövskog enligt miljömålsdefini-
tionen, alltså minst 30 % löv. De 
något mörkare cirklarna visar 
arealer lövskog med utgångs-
punkt från vitryggens tröskel-
värde, alltså minst 75 %. De 
mörkgröna cirklarna visar are-
aler som dessutom har minst 20 
% död ved, och som alltså upp-
fyller kraven på häckningsbio-
top för den vitryggiga hack-
spetten. (Den totala  arealen 
sådan biotop har här scablon-
mässigt fördelats lika mellan de 
tre områdena.)
  Förenklat kan man säga att de 
yttre, ljusgröna cirklarna är 
miljömålsuppföljningens bild 
av förekomsten av äldre lövsko-
gar i de tre regionerna. De in-
nersta, mörkgröna cirklarna vi-
sar hur stor del av dessa skogar 
som är fungerande häcknings-
biotop för vitryggig hackspett.

Snitt åren 
1983-87

Snitt åren 
2006-2010
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om utvecklingen tveklöst går åt rätt håll. Jämförelsen med 
förhållandena i vitryggens kärnområden i Finland visar 
också, att det kommer att ta lång tid att nå upp till vitryggens 
tröskelvärden vad gäller lövandel och inslag av död ved i 
landskapet genom generella åtgärder. 

Samtidigt visar rapporten att det finns betydande poten-
tial att öka tillgången till sådana biotoper. Arealen äldre 
lövskogar (+60 år) i vitryggens kärnområde har ökat avse-
värt sedan mitten av 1980-talet. Genom lämpliga, aktiva 
åtgärder kan många av dessa skogar utvecklas till fungeran-
de häckningsbiotoper för vitryggig hackspett.  En hel del 
har också gjorts, inte minst genom  Bergviks och Sveaskogs 
frivilliga åtaganden (se faktaruta), men som denna rapport 
visat återstår ännu mycket att göra för att vårt skogsland-
skap ska fungera som livsmiljö för vitryggen och andra 
lövskogsspecialister. Det handlar framför allt om att öka 
tillgången på död ved,  samt att slå vakt om särskilt värde-
fulla trädslag, främst asp och sälg.  I dagsläget finns det, 
enligt nyligen utförda analyser på SLU (Mikusinski in 
press), bäst förutsättningar att åstadkomma koncentratio-

ner av bra biotoper i Värmland/Dalsland samt i regionen 
norra Uppland, södra Gästrikland, nordvästra Västmanland 
samt sydöstra Dalarna.

Tack!
Vi tackar Jonas Dahlgren, Riksskogstaxeringen, SLU, 
som tagit fram de data som utgör underlag för huvud-
delen av den här rapporten, och som också hjälpt oss att 
tolka siffrorna. 
Tack också till Grzegorz Mikusinski, SLU, som ställt 
kartan i figur 7 till förfogande, samt till Timo Laine för 
uppgifter om den vitryggiga hackspetten och dess livs-
miljöer i Finland.
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Länkarna är klickbara i pdf:en som ligger på vår webbplats.

Faktablad om vitryggig hackspett:
http://www.naturskyddsforeningen.se/sites/default/files/dokument-media/

brev-och-underlag/vitryggig%20hackspett_faktablad.pdf

Lövskogar med höga naturvärden i Värmland. Lämpliga miljöer 
för vitryggig hackspett.  Rapport från 2004:
http://www.naturskyddsforeningen.se/sites/default/files/dokument-media/

rapporter/lovskogar_med_hoga_naturvarden_i_varmland_rapport2004.

pdf

Populationsförstärkning av vitryggig hackspett. Rapport från 
2005:
http://www.naturskyddsforeningen.se/sites/default/files/dokument-media/

rapporter/populationsforstarkning_av_vitryggig_hackspett_fran_hamt-

ning_av_ungar_till_utsattning_rapport1_2005.pdf

Drumming behaviour and its effect among captive White-
Backed Woodpeckers. Rapport från 2005:
http://www.naturskyddsforeningen.se/sites/default/files/dokument-media/

rapporter/Drumming_behaviour_and_its_effect_among_captive_%20

White-Backed_Woodpeckers_rapport2_2005.pdf

Beteendestudie av vitryggig hackspett i fångenskap. Rapport 
från 2008:
http://www.naturskyddsforeningen.se/sites/default/files/dokument-media/

rapporter/beteendestudie_av_vitryggig_hackspett_i_fangenskap_2008.

pdf

Vitryggig hackspett i Sverige – hot och möjligheter, idag och i 
framtiden. Rapport från 2011:
http://www.naturskyddsforeningen.se/sites/default/files/dokument-me-

dia/2011_skog_naturvard_vitryggig_hackspett.pdf

Beteendestudie av vitryggig hackspett i fångenskap. Rapport 
från 2010:
http://www.naturskyddsforeningen.se/sites/default/files/dokument-media/

rapporter/beteendestudie_av_vitryggig_hackspett_i_fangenskap_

rapport1_2010pdf.pdf

Kvantitativ analys av vitryggiga hackspettars beteende i 
fångenskap. Rapport från 2006:
http://www.naturskyddsforeningen.se/sites/default/files/dokument-media/

rapporter/kvantitativ_analkys_av_vitryggiga_hackspettars_beteende_i_

fangenskap_rapport_2006.pdf

Värdefulla lövskogsmiljöer - I Norrbottens kustland och i  delar 
av inlandet. Rapport från 2001:
http://www.naturskyddsforeningen.se/sites/default/files/dokument-media/

rapporter/vardefulla_lovskogsmiljoer_i%20_norrbottens_kustland_

och_i_delar_av_inlandet_rapport.pdf

9.    Tidigare publicerade rapporter och foldrar
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Summary in english

The white-backed woodpecker is a forest living bird specialized 
in wood dwelling insect larvae found in deciduous trees. Also, the 
woodpecker is an “umbrella species” for hundreds of different 
threatened and red listed species with similar, specific, habitat 
requirements. They have in common the need for old deciduous 
forests with a high abundance of dead and dying trees.

In the early twentieth century, the white-backed woodpecker 
was widely distributed over large areas of Sweden and regionally 
considered a quite common species. Today it is balancing on the 
verge of extinction in the country, and no upward trend can be 
seen, despite the efforts made to save the species.

At the same time, the Environmental Protection Agency ś fol-
low up of the environmental quality objective “Living forest” show 
that the area of deciduous forests and the amount of dead wood in 
the forest has increased in recent times. In percentage terms the 
increase has been significant. This might seem like a paradox con-
sidering that these indicators are of greatest importance for the 
woodpecker. This could easy lead to a conclusion that the decline 
of the species has reasons other than the lack of suitable habitat.

However, a closer analysis of the criteria, used in the follow up 
of the objective “Living forest”, for old deciduous forest show that 
the forests measured do not live up to the habitat demands of the 
white-backed woodpecker. Also, the reported increase of old de-
ciduous forests is very low in absolute terms as well as in regards 
to the total forest area of Sweden. The forests of Sweden are de-
spite the increase, still severely depleted in terms of old deciduous 
forests as well as dead wood compared to the original forest lands-
cape that the white-backed woodpecker is adapted to.

Deeper analyses show that only a bit over 2 per cent of the 
measured forests constitutes of biotopes that meet the 
woodpecker’s demands of breeding ground. Within the core area 
(fig.1) of the woodpecker, these forests only represents approxima-
tely 0,1 per cent of the total forest area of Sweden. The increase that 
is shown in the statistics mainly seem to have been occuring in the 
southern part of Sweden, outside the white-backed woodpeckers 
core area. Thus, these figures show the availability of suitable nes-
ting habitats. The picture becomes similar if one assumes, on a 
landscape level, what is required to house a local population of the 
white-backed woodpecker (fig. 7). In this perspective the whole 

country of Sweden is practically a desert for the woodpecker, and 
the few suitable areas available are mainly located outside the 
bird’s core area. Conditions in Norway and Finland, where the 
species locally and regionally have strong populations, seem, at a 
landscape perspective, radically different. In some parts of 
Finland, where the population of white-backed woodpecker has 
grown substantially recently, the amount of deciduous forests and 
dead wood is almost twice the amount within the Swedish core 
area (fig. 8). This may possibly give an indication of how low the 
amount of these elements is in Sweden in relation to the 
woodpecker’s requirements.

So far, neither the general nature consideration within the fo-
restry, nor protection of forests in nature reserves has been ade-
quate to secure or restore landscapes and habitats with enough 
quality for the white-backed woodpecker, and the hundreds of 
threatened and red listed species with the same requirements.

However, there is a significant potential to actually increase ac-
cess to necessary habitats. The area of mature deciduous forests (+60 
years) in the woodpeckers core area has increased significantly since 
the mid-1980s. By appropriate and active measures many of these 
forests can evolve into functional nesting habitats for the white-
backed woodpecker relatively fast. Measures should primarily focus 
on increasing the availability of dead wood, and to protect tree 
species of particular value, mainly aspen and willow.

Swedish Society for Nature Conservation states that:

•	 in order to create enough of breeding habitat for the white-backed 
woodpecker in Sweden there is a need for more large-scale actions  
than what is described in the national action plan for the species today.

•	 deciduous trees important for the white-backed woodpecker 
must be excluded from forestry within the Swedish forestry act, 
and also correspond to the EU bird directive

•	 20 000 hectares of deciduous dominating forests need quality 
assured, transparent and long-term protection within the key re-
gions for the species. 

•	 the tree species willow and aspen need protection within the wood-
peckers key regions. The protection may consist of either formal pro-
tection or the general nature consideration under the forestry act.

•	 restoration of deciduous habitats within the key regions need to 
be performed urgently in all stands considered important for the 
species. This also includes already protected areas.

•	 the national action plan for the species need to be revised. 
Enough funding for the implementation of the action plan has to 
be allocated by the government. 



Enligt uppföljningen av Sveriges nationella miljömål ökar inslaget av gamla lövskogar och död 
ved i skogslandskapet. Ändå balanserar den vitryggiga hackspetten  - och en lång rad andra 
lövskogsspecialister  - alltjämt på utrotningens brant i Sverige, och ingen vändning kan skönjas.

Den här rapporten visar, att skogar med de kvaliteter som vitryggen och andra hotade skogs-
arter kräver alltjämt är mycket sällsynta, och att det är långt kvar innan tillgången på gamla träd 
och död ved närmar sig de nivåer som fanns i det ursprungliga skogslandskapet,

Hittills har alltså vare sig allmän naturvårdshänsyn i skogslandskapet eller skydd av skog i 
reservat varit tillräckliga för att säkra eller återskapa landskap eller habitat för lövskogsspecia-
lister som den vitryggiga hackspetten. Det finns dock en betydande potential att öka tillgången 
till sådana biotoper. Det handlar framför allt om att öka tillgången på död ved,  samt att slå vakt 
om särskilt värdefulla trädslag, främst asp och sälg.

Naturskyddsföreningen. Box 4625, 11691 Stockholm. Tel 
08-702 65 00. info@naturskyddsforeningen.se 
 
Naturskyddsföreningen är en ideell miljöorganisation  
med kraft att förändra. Vi sprider kunskap, kartlägger miljöhot, 
skapar lösningar samt påverkar politiker och myndigheter 
såväl nationellt som  internationellt.  
Föreningen har ca 192 000 medlemmar och finns i  
lokalföreningar och länsförbund över hela landet.

Vi står bakom världens tuffaste miljömärkning  
Bra Miljöval.

 www.naturskyddsforeningen.se 


